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Álit
um frv. til 1. um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 
Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og Qárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa 
straum af greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka íslands hf.

Frá 1. minni hluta utanrikismálanefndar.

Fulltrúi Borgarahreyfingarinnar í utanríkismálanefnd gagnrýnir harðlega vinnubrögðin 
í nefndinni er lúta að Icesave-samkomulaginu. Það er skrumskæling á lýðræðinu að taka ekki 
tillit til og hunsa gagnrýni fjölmargra sérfróðra gesta nefndarinnar varðandi málið sem og 
annarra sem hafa tjáð sig um það. Þessi vinnubrögð kasta rýrð á fagmennsku þeirra sem eru 
á öndverðum meiði við þá sem mæra samninginn og segja hann með öllu hættulausan.

Þá gagnrýnir Borgarahreyfingin að ekki fáist leyfi til að kalla til fleiri gesti er varða málið, 
en daglega koma fram nýjar upplýsingar sem gætu gefið nefndinni heildstæðari mynd af 
áhrifum þess að samþykkja samninginn í óbreyttri mynd.

Það yrði þinginu til sóma að gefa Icesave-málinu nauðsynlegan tíma þó ekki væri til ann- 
ars en að hrekja þau vamaðarorð sem um samninginn hafa fallið. Hins vegar er greinilegt að 
nefndarfundimir hafa einungis verið settir upp sem leikrit um fyrirframákveðna atburðarás. 
Keyra skal þetta mál í gegn sama hve alvarleg gagnrýnin er. Erfitt er að skilja hvað vakir ná- 
kvæmlega fyrir meiri hluta nefiidarinnar með þessari leiksýningu, en álit hans getur valdið 
þjóðinni stórtjóni ef einhver skyldi álpast til að þýða það og afhenda Bretum.

Utanríkismálanefnd hunsar nánast með öllu í áliti sínu um Icesave þá gagnrýni fjölmargra 
gesta nefndarinnar að í samningnum séu stórhættuleg ákvæði og gallar, sér í lagi þeim 
breska, sem óvefengjanlega geta kostað þjóðina himinháar upphæðir ef ekki eru tekin af öll 
tvímæli um þessa gagnrýni. Utanríkismálanefnd hefur ekki tekist það og ef eitthvað er þá 
bætast við stöðugt fleiri sem gagnrýna þessa áhættuþætti samningsins.

Þessi vinnubrögð eru óviðunandi þvi að samningurinn um Icesave-skuldbindingamar er 
eitt stærsta mál sem Alþingi hefur fjallað um. Það að gefa út ríkisábyrgð á gjaldfallna skuld 
væri einsdæmi. Nefndin hefur ekki fengið nema örfáar vikur til að fjalla um Iceasave, enn 
heyrist af gögnum sem eiga eftir að koma fram sem og nauðsynlegum útreikningum um raun- 
verulega skuldastöðu þjóðarinnar. Það er þvi enn ekki ljóst hvort við getum yfirhöfuð staðið 
við þessar skuldbindingar. Það er mat Borgarahreyfingarinnar að það auki ekki á trúverðug- 
leika okkar erlendis að gangast við skuld sem vitað er að þjóðin getur ekki greitt. Því er 
næsta víst að reyna mun á þau ákvæði samningsins sem hlotið hafa hve mesta gagnrýni.

Borgarahreyfmgin hefur lýstþví yfir að hún muni ekki gera atlögu að ríkisstjóminni verði 
Icesave-samkomulagið fellt á þinginu. Þetta er mál sem verður að taka ofar pólitíkinni og 
leysa af skynsemi og yfirvegun og finna þverpólitíska sátt um. Álit meiri hlutans tekur í engu 
tillit til þeirrar gagnrýni sem hefur komið fram á fundum nefndarinnar frá gjörvöllum minni 
hlutanum og því er útilokað fyrir okkur að styðja álitið.

Það er álit 1. minni hlutans að nauðsynlegt sé að fresta þessu máli fram á haust, skipa beri 
þverpólitíska sémefnd um málið inni á þingi sem skili af sér áliti í haust. Skýra þarf vel fyrir



hlutaðeigendum forsendur og nauðsyn þessarar frestunar og setja nú þegar saman hóp sem 
mun sjá um að kynna málið erlendis og ráða til þessa verkefnis sérfræðinga í almannatengsl- 
um hérlendis sem erlendis til að takmarka skaðann, ef einhver verður, ef þessu verður frestað. 
Ljóst er að þau tengsl sem reynt var að benda á varðandi Icesave og ESB eru til staðar og 
styður álit meiri hlutans þá gagnrýni okkar. Hræðsluáróðurinn í áliti meiri hlutans er slíkur 
að ætla mætti að við værum betur sett undir Danakonungi með ormamjöl og einokun.

Langheiðarlegast væri að láta Breta og Hollendinga vita að það sé ekki vilji til að skrifa 
undir ríkisábyrgð án þess að koma með alvöruskilyðri um breytingar á samningnum. Fyrir 
nefndinni hefur verið sagt að það eitt og sér muni fella samninginn. Á sama tíma er ljóst að 
samningurinn verður felldur á þinginu ef engin alvöruákvæði um breytingar verða gerð. Því 
væri best að láta Breta og Hollendinga vita af þessu nú þegar og setja strax saman faglega 
samninganeftid ástamt því að kalla til almannatengslafyrirtæki í Bretlandi og Hollandi og 
undirbúa hvemig við ætlum að útskýra fyrir umheiminum okkar hlið á málinu. Það er alveg 
furðulegt þegar því er haldið fram að með því að fella samninginn í þeirri ómögulegu mynd 
sem hann er nú séum við að segja umheiminum að við ætlum okkur ekki að axla ábyrgð á 
þessu máli.

Borgarahreyfingin skorar enn og aftur á ríkisstjómina að gefa þingmönnum þann tíma sem 
þeir óska eftir til að ná sátt um þetta mál, til að eyða vafaatriðum og koma með heilsteyptar 
tillögur að úrbótum ef þörf er á eftir að hafa farið vandlega yfir málið.

Jaínframt er mikilvægt að tekið sé tillit til þess og sett með skýrum hætti fram að þeir sem 
efndu til þessara skulda eigi á endanum að borga þetta skuldabréf en ekki almenningur í 
landinu.

Alþingi, 23. júlí 2009.

Birgitta Jónsdóttir.
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